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PROFISSIONAIS BRASILEIROS COM TREINAMENTO NO EXTERIOR 

I INTRODUÇJl:O 

o presente documento tem por objetivo o comentário preli

minar de resultados parciais do estudo sÔbre o impacto do treinamento 

nO exterior de profissionais brasileiros de nlvel superior (PROJETO 

REMImO) • 

Os dados a4u1 apresentados foram obtidos através da apli

caçâo de Um questionário a uma amostra de 568 individuos com experiên

cia de treinamento de média e longa duração no exterior. Os critérios 

para a seleção dessa amostra foram objeto de comentário em documento 

de trabalho anterior. 

Descreveremos à seguir características básicas da amostra 

em estudo. 

A CAMPO DE ESPECIALIZAÇÃO 

O total dos individuos entrevistados acha-se" distribuído 

por rumos de especialização da seguinte forma : 

Especializados em 

Agricul tura 

Ciências biológicas 

Comércio, adminiBtração"e negócios 

Educação elementar e especializada 

Engenhà.ria 

Arquitetura e urbanismo 

Profi"ssões médicaS" (ii:t.clilinao odonto
logia e hi·giene) 

C continua. )." .. 

4,9 % 
6.3 % 

11,1 % 
5,3 % 

16,4 % 
1,6 % 

8,5 %" 
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---------------------------- _._-- ,------- ---_ .. _-
Especializados CD 

Linguas e literatur~s 

Física e néo-ciôncias 

Ciências Socici.s b.:.sic<:'.s e aplicncL .... s 

11.;: te •. :'; ti Ct~ e Fi:o:::ofirt 

Direito 

J ornclis:::;o e conunicnções 

BiblioteconOr:1iQ. 

Economia do~éstica 

Bela.s artes, Artes e.plicadas

Esporte e atletismo· 
N 

Outras nua especificadas 

5,5 o' 
lê) 

7,6 -/ 
.~ 

1J~~ 8 ., 
~~ 

3 , 5 % 

2, '+ (:1 
,.) 

, 8 
~, 

,~I 
/'J 

0.)6 % 
1)0 % 
0,9 % 
O ~ l~ c' /O 

1,9 o/n-
,0 

5 t 5 % 

TOTAL ••••••• 100tO % 
(56B) 

B ATIVIDADE OCUPACIONAL 

-_. __ ._---

O q~adro a seguir descreve o tipo de trabalho atualmente 

desempenbado por nossos entrevistados 

ATIVIDADE NO EMPRÊGO ATUAL 

Ensiao (como única atividade ou conjuGada 

cor.~ outras ) ............ a a a •••••••••••••••• 

Pesquisa a d0SGnvolvi~ento·de novos métodos (como 

ntivij~de única ou combincda com outras) ••• 

Prestnç.2.o de s~rviços CoO público (+) (como atividude 

exclusive. ou n~o·) •• a ••••••• ~ ••••••••••••• 

Ind~striat co~~rcio c cons~ruç~o (como atividade ex-

clusiva ou ~ão) •••••••••••••• ~ ••••••••••••• 
(continua) 

50,0 % 

42.2 % 

Bt 8 % 

4,0 % 
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Administração, gerencia, publicidade ( como atividade 

exclusiva ou não) ••••••••••••••.••••••••• 
Outros -traoalhos •• f ••• ~ ............................. . 

NR • ti ~ _ ............ II ••• , •••••••••••• II •• II II II ....... ' .... , II '. __ . 

-- ... -., .... -, -

?,9 % 
26,7 % 
2,6 % 

(+) Inclui transporte, informação, assistêhcia médica etc ••• 

c PAís DE ESTUDO. 

Dado que ~gunG dos indiv{duos da amostra estudarn~ .em 

môÍs de um P~St ~·tnbclu u seguir descreve o primeiro pals de per

manência, mns êsse critério temporal é submotido n uma relativização 

n03 'seguintes têrmos: a) Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha 

e Canada são oonsiderados prillleiroB em relação <lo outrospn{ses even

tual~ente mencionados pelo ir.dividuo. b) No caso de que nenhum dos 

5 pnÍses e.cima seja menoionado. Áustria, Suiça, Itália, Bélgica, Ho

ltlnda, Noruega, Dinrunarca., Suécia, Islâ.TJ.dia·, ·F·in1~ndia o Austrnlia 

são considerados anteriores a outros palsee ~encionados. c) Final 

mente, casO nenhu~ dos polees já referidos seja mencionado. perma

nece o crit~rio puramente cronolôiP-co no registro do prioeiro pais 

de.ea:tudo. 

USA 

Alemanha 

França 

Inglaterra 

Canadá 

..,_.---., ..t __ ...... __ "'" __ ._ 

PAís DE ESTUDO 

• ••••••••••• • _" ! .. _ • \1 ••• _ ,_ ••••••• ,. •••••••••••• 

•..•••..•••••••.•....•..•..••........ ~ ..... 
• ...... , .......................... " ••. e .,_ ...... . 

• ............................. ·0 .. ' .••• • • .... • .. - - ... 

..... • •• • •••• • •• • f ~ ~ .......................... . 

América Latina ••• " ............................. ~ ~ ~. ~ ..... . 
I Outros pnlses europeus •••••••••••••••••••••• 4~~ ••••• 

NR · ............. ,. ......... ,. ................... ~ --- -.----- . ---
TOTAL o ••• '0* ........... .. 

.. 

61,2 % 
8,1 ('I 

I~ 

15,2 % 

4,9 % 
1.2 % 

3,4 % 
5,8 % 
0,2 % 

100,0 % 
(568) 



D TíTULO OBTIDO NO EXTERIOR 

A télbela a 5eguir descreve o t:f. tulo o'btido no p~imeiro 
.pala ue estudo: 

Titulo 

Bacharel ( ou equivalente 

Mestre(ou equiv~lente) 

Doutor (ou equivalente) 

) ......................... . 
............................... 

••••••••••••••••• ~ .......... III •• 

Especialização sem titulo em nIvel de graduaç;o 

Especial. Sem titulo em n!vel de pós~~raquoçõo 

...... 

...... 
Outros cursos ............................................. 
Curso incompleto ou ausência de informaçôo ................ 

TOT1.L •••••••• 

• 

E DATA DE REGRESSO AO ~RASIL 
." 

%. 

4,6 

38 ,6 

5.2 
4,3 

25 1 2 

14,1 
8 t o 

10°, 0 

(568 ) 

Yejumos, finalmentG, qu~do rctorn~rom élO Br~sil os pro

fissionais em quest;o 

A NOS 

1960/64 

1965/67 

1968 

1969 

1970 

...................... ., ..... II .... 

. ... . . . ~ . . . ........ ... - ........................ . 
• ' . , I ... . 

......................... ••••• A • A ' . 

.............. A .............. A .. .. 

.......................... a ••••••••••• 

Tà1ÀL ••••••• 
.. -" ._----.. _ .•.. _-

.. -. -' .... ---......... ...... 

. ~ ... 

. ....... 
J,~ , .~ 

20,0 

20,0 

lOQ,O 

(568) 

- -...... . .. ... 
• • < 

. . .. 

S_le~ 

'-,., / 
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II - OCUPAÇÃO E VIAGEM 

1. Empregador 

Se ~tentarmos para o tipo de trabalho, definido em têrmos 
' .• ·~-····'I""""'" ......... - .. .-. -

da natureza do empreg~dor, veremos que o predom!nio do empregador pú

blico é um.:!. consto.nte, e t mais ainda, o :percentual de,' profissionais 

empregados nesse setor é maior atunlmente que antes do treinamenro rea

lizado no exterior. Vejamos como 59 distribuem, segundo seu tipo de 

empregador, 06 profi6sionais em questão, em 3 contêxto5 distintos: no 

seu trabalho de maior duração antes de viajar, no seu trabalho imedia

tamente anterior à viagem, no traoalho atual. 

-
TIPOS DE'EMPREGADOR EM SITUAÇOES DISTINTAS' 

Trabalha de - Trabalho Trabalho 
maior duração imediatamente atual antes antes 

% % % 
PÚblico 58,9 62,1 63,2 

Privado 25,1 2°.3 21.9 

Outros 7,2 7,3 . B 4 , 
NR , NA 8,8 10,3 6,5 

100,0 100.0 100,0 
TOTAIS ••• (568) (568) (568) 

Se eliminarmos da tabela acima a categoria referente a 

ausência de informações e indivIduas não empregados nas situações 

correspondentes. veremos que~ se bem o empregador público se man

tenha ~o primeiro plano em tôdas as situações, é o setor privado 

que apresenta maior expansão entre a situação imediatamente anterior 
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'I • o Sn1dn do prof~ss1onn1 para,o exterio~ e o momento posterior ao trei-

namento. Corno ~c podc"ve= ~ seguir, eliminada n categoria mencionada 

(NR,NA), o setor públioo sofra mesmo uma perda para 05 setôres priv~ 

dos e "outros" entre a 2a e n 3a sittUl.<;ão: 

lQ 2Q 3Q 

% %" % 
PÚblico 64,6 69,2 67,6 

Privado 27.5 22,6 23,4 

Outros 7 t 9 B,2 9,0 

Totais 100,0 100,0 100,0 

2. Situação de Emprêgo no momento de viajar 

Ao que tudo indica, a grande maioria dos profissionais 

brusileiros que vao ao exterior em busca de aperfeiçoamento não rom

pe seu vÍnculo e~pregat!cio para viajar. Menos de 20% dos indivf -

duos dá . '"ÔllJ Os tI'1i -àé61aarain" tereI:1 sido' obrigados n renunciar ao 6r:Jpr2., 

go para viaj~t enquanto cêrca de 10% nno estavnm empregados no mome~ 

to de viajar. Se considerarnos só uquêles efetivarnente er:Jpregados à 
~poca da viagem, tere~06 que 78, 4% não tiveram que renunciar ao em

prego. 

Renunciaram 

Não renün ..;,' 
ciarrun 

Nno ,estavam 
empregados 

70,3 

10,5 

100,,0 
(56~) 

, 
Empr&gados na epoca 

renunciaram 

não renunciaram 

21,6 

78 ,4 
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Vejamos agora,;. ·que px:opoz:g:ão .. ~'? ~e.~o~l .q1:'-e_ .. ~~teve s~u 

vinoulo de trabalho saiu licenciD.da : 

Licenciados· com vencimento 

Licenciados· sem vencimentos 

Nno licenciados 

3. Obrigação de retornar ao Brasil 

% 
57,2 
10,3 

1,8 
30,7 

100,0 
(568) 

A maior parte dos profissionais entrevistados declarou 

ter assumido o compromisso de voltar ao Brasil uma vez concluído o 

treinamento no exterior ( 79.7 %). Entretanto. êsse compromisso 

aparece como algo um tnnto vago e indefinido desde que atentamos para 

2 tipos de fntôres: em primeiro lugar, do total das pessoas que eBt~

vam obrigadas a voltar, somente uma pequena parcela estava comprometi 

da com uma instituição ou uma emprêsa em particular. Em segundo lu

gar, no maioria dos casos o compromisso de voltar fôra assumido em 

têrmos exclusivamente morais. Os dados abaixo descrevem assUB obser-.. 
vo.çoes: 

OBRIGAÇÃO DE VOLTAR NATUREZA DA OBRIGAÇÃO 

Nno 

Sim (1) 

Sim (2) 

NR 

19,8 % 
18,4 ~ 
61 t 4 % 
0,4 % 

100,0 % 
(568: 

(1) Obrigação de voltar para uma 
determinada instituição. 

.. 
Multa como snnçao 

Compromisso moral 

NR, NA 

(2) Obrigação desligada de qualquer 
inBtituição em particular. 

16.9 % 
46,6 % 
36,5 % 
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4. Trabalho depois da estadia no'exterior 

.. 
. O aspecto ocupacional nao parece apresentar maiores pro-

blemas para o profissional que regressa ao Brasil depois de aperfeiço-
: , 

ox-ee. Uma seria de dados podem ser aqui mencionados nesse sentido. 

Por oxemplo,' c pergunta sôbro se havia um e~prêgo nsuardando sua volta 
. ~ - ....... ... _. 

no Brasil, 82 %' dos entrevistados respondeu afirmativamente, COMO no~ 

tramos a seguir: 

Emprêgo aguardando sua volta ao Brasil 

Sim ( o e ~:,p:.:ê:30 .':!.11 ti 3'0). 

Sim ( um nôvo CLlp:rÔ go ) 

Nno 

71 % 
11 ~ 

100 % 

D2 ;resme.. fO:"(,:7I!~~ q'I~"!,ld:) bl.."';~,~mc1': F.:10Cl' qU3ntas semanf,l:3 se 

passa.ram entre a ve.lt":" -\.,"\ l:·:·.;.1.';~·cl··:.- ~,~ !.3 ..... :,'-j j r '- :.'t::,<'~,;:L"') é:._-- ~~l<a vida 

profissional, ccn,::;tu ::,,,,:,:!(;,,, CJ.c;·~ 8 gl.·::t~,d~ mC:lo:"('iu 6 ),''':l.P·;_(L",rr.e:d;0 1'E::Ub30r-

vida pelo mercLldo de trabal!;o: 

SEH.i\N:l.S ESPE!?ANDO E~U1(::I:GO 

1 a 4 
5 a 12 

l3 a 24 
~nis de 24 

<,.inUa e . .::;perc.ndo 

75,0 ;6 

9,6 (>/ 
~ 

5,5 % 
4,6 % 

1,9 % 
0.8 ",I 

'J;J 

2,6 % 

100,0 ~' 
Ib 

( 568 ) 
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A rápida integração ao mercado de trabalho. mostrada aci

ma, poderia ser questionada, ,no Bentidc)de que ela nada nos diz sôbre 

as condições em que se processa a absorQão da mão-de-obra em questão. 

Para. contornar êsse problema. perguntou-se também à êsses profissionais 

se: 'les se viram obrigados a aceitnr trabalho menos desejável por não 

poder esperar. Apenas 4,7 % ,~os entrevistados respondeu afirmativamen

te à. questão: 

OBRIGADO A ACEITAR TRABAIJIO MENOS DESFJ Á VEL POR NÃO PODER ESPERAR 

Sim 4,7 % 
N~o 20.,3 % 
NA "73,5 %" 

NR 1,5 % 

100,0 % 
(568) 

Dos 73.5 % de individuos que afirmaram não se aplicar a 

êles a questão proposta, provàvelmente a quase totalidade levava em 

conta. o fato de já estar.,· empregada desde antes de viajar, o fato 

de estar licenciada etc. C?mo quer que seja, dado que, conforme vi-

mos anteriormente (ver p.7), sàmerite 18,4 %. dos indiv{duos da amos

tra estava comprometido a 'vo1tar para uma determinada emprêsa ou ins

tituição. é legÍtimo supor que a persistência no emprêgo revela algo 

desejado pelo indiv{duo e não uma opção imposta pela premêncio de en

contrar trabalho. 

Quando interrogamos especIficamente eÔbre a extensdo do 

. problema ~e encontrar trabalho adequado às suas aptídões e capacitação 

profissio~al encontramos o seguinte perfil de respostas: 

Não houve problema algum 

Foi. u:n problema extremamente 

Foi um problema ··moderadamente 

Foi um problema ligeiramente 

NR , NA 

sério 

sério 

sério 

"" 

52,5 % 
2,1 % 
4,5 % 
9,3 % 

31,6 % 

100,0 % 
(568) 
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Com relação ao trabalho atua1, O grau de satisfação do 
total da amostra se distribui da ~egu~nte forma: 

Satisfei tos 
Insatisfeitos 
Satisfeitos em alguns aspectos e 

insatisfeitos em outros 
Não, estno empregados atua1mente 

III MOBILIDADE GEOGRÁFICA 

45,2 % 
8,6 % 

44,0 % 
2,2 % 

Pura car~ct0rizar a mobilidade espacial dos profissionais 
Brasileiros coa treinamento no exterior, to~nrnos o estado de residência 
dêsses profissionais em 4 mowentos distintos! no término da escola SG -

cundária CMl); ao tér!:'.ino da escola superi or (112); durante o dcSempe!U10 
profissional mais longo e..ntes de vio.jar para o exterior (l.f3); e, final
::1ente, o est.::.no de residência atual (1-14). O total da amostra acha-se 
distribuído nesses diferentes mo~cntos da Gcguinte forma: 

ESTADO DE RESIDÊNCIA EM DIFERENTES ~OCAS 

MI M2 M3 M4 

GB 25.,0 30.9 27,4 31,3 
SP 22,1 22,8 21,2 29,9 
MG 1J+,9 16,7 15,0 13,4 
RS 7,4 7,2 6,0, 4,8 

CE 7,7 6,7 7,2 8,0 
PE 4,8 5, 1 4,9 4,5 
BA 7,1 7,4 ?,4 6,7 
DF O ° 1,4 3,6 

Outros 6,3 1,3 1,8 .. 
NR, NA (+) 4,7 2,9 7.7" 3,2 

lOO~O 100,0 1°°80 10°8° 
(56 ) (568) (56 ) (56 ) 

• A' informação foi colhida apenas nos estados especificados. 

,(+). Esta categoria inclui ausência de informação' e~ituações às quais 
não se aplica a infor~ação, como por exenp10 no caso de indiv.!duos 
que não trabalharam antes de estudar no exterior, não estão empre
gados atualmente etc •• 
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Pode-se observar, na tabela anterior, que entre a conclusão 

da escola secundária e a conolusão do curso superior não são muito expre~ 

sivos os fluxos migratórios entre eS,tados.. Apenas Guanabara e Min~6 Ge

rais apresentam modificações significativas em sentido crescente (incre -

mento de 5,9 (23,6 %) e 1,8 (12,0 %) respectivamente).. Os e~tad05 de são 
Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Pernambuco e Bahla mantêm· um 'contingente 

de pessoas pràticamente inalterado entre o primeiro e o segundo momento 

de nossa onáliseA É interessante observar também o deslocamento que se 

processa dos demais estados brasileiros (tlOutros!l) entte II época do curso 

secundário e aquela do curôo superior. A diferença entre MI e M2 apresen

ta uma magnitude de ... 5,0 • o que nos permite concluir que os estados re-
, ) , 

aiduais em nossa amostrn'perderam aí 79,4 % dos indi~~duos. De qualquer 

forma, a transferência interestadual entre os cursos secundário e superi

or deve ser ressnltada aqui apenas a titulo ilustrativõ. Nada nos permi-
, ~ 

te caracterizar esta mobilidade geográfica como caracterfstica dos profi~ 

sionais brasileiros treinados no exter~or, sendo'muáto mais provável que 

as trllllSferências ocorridas se vinculem a de'cisões de caráter f'amiliar,ou, 

no atrativo exercido por uma Universidade ou faculdade em particular. 

A mobilidade entre a conclusão do .curso uni versi tÁrio e o 

exerci cio do trabalho de maior ocupação antes de viajar pnra o exterior 

igualmente, nada nos diz ainda sôbre um possivel padrão de migração de 

pessoal de alto rd.vel treinado no exterior. Para nosso.s propósitos,pa

rece muito mais razoável examinar o fluxo de M2 para M4, como uma expli-

cação adicional àquela referente ~s variações entre M3 e M4. Mais pre-

cisamente, a comparação M2 e M4 nos permitiria captar eventuais desloca

mentos daquela parte do pessoal que vai ao exterior em busca de aFerfeiço~ 

menta logo após a conclusão do curso universitário, sem passar antes por 

uma experiênCia profissional. 

À compara~ão entre M2 e M3 nOe revela que apenas Ceará, Dis

tri to Federal e "outros ;estados não especificadas" apresentam', mo~ficações 

em sentido crescente, sendo o incremento global dessas 3 categorias- da or

dem de 2,4 ( 0,5; lt4; e 0.5 respectiv~ente). Por sua vez, o valor glo

bal d9 deor~acimo para o restante dos es·tados mencionados é de 7,2. Se 

subtrairmos dêsse total referente à decréscimos os 2,4 que se distribui -
ram para o Ceará, Distrito Federal e outros estados. nossa taxa de decré~ 

cimos se reduz a 4,8 que é exatamente i'gual à diferença no percentual de 

ausência de informações e casos aos quais a distribuição não se aplica, 

entre o 20 e o 3Q momentó' considerado. Isso nos levs'a supor que a 
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mai"or parte dos decréscimos sofridOs pelos estados em questno referem-se 

na verdade ~ casos de viagem ao exterior antes de qualquer exp~riencia 

profissional. Do anterior se conclui que parn os estados que perderam 

contingente de pessoal de alto n.f:vel entre 142 e M3, a comparaçcto entre o 

estado de conclusão do curso universitário e aquc~e"de"residência atual 

parece muito mais pertinente que a comparação entro a residê~~ia atual e 

o estado de trabalho antes de viajar. 
.. , 

Pode-se notnr que Sao Paulo, Ceara 

e Distrito Federal sno os únicos aue manifestam um incremento no momento 
" " , 

4 t tanto em relação ao 3Q momento quonto ao 2º. Para o~ efeitos ue nossa 

an~liset ~ases 2 estados ~: a capital federal se imp~e~ como focos de ab

sorção de mão-de-obra nlta~ente qualificada com troinamento no e~teriort 

cabendo a são Paulo a liderança indiscut{vel nesse sontido (nu~ent0 KU?e

rior a 8%). O Estado da Guanabara, ae bem manif~6te ~ incremento ~~tre 

4
... , 

M2 cM, esse e quase nulo. I. Guanabara" aparece C0r.10 centro de n",,;: ~~ ;;;}.o 

mais forte entre as etapas" mais preCOCOEl do hiGtó~'ico dos indi vlc'/.1::.ú 1 I)m 

" q~c?tõ.o I preciso.mente entre o curso secundário e o u~i verúi t(~r:""'~) \ cres

cimento de 5,9 = 23,6 %). Supondo que as decisões de migrar ~êsse pe

"rfÓdo s5.o mais provà.ve~ente paternaB t somos levados a crer qae embora 

o Estado da Guanabara apresente tendências diuim~"r.Qs na absorção de con

tingentes populacionais, tal dinamismo é inexpreSE~VO no que se refere a 

profissionais treinados no exterior, se comparado co~ a fôrçn"de atração 

exercida pelo estado sôbre a população em geral. Seria interessante 

examinar a.qui 08 dados referentes à oc\ipação e ao estado de résidência 

atual" dos pais doa profissionais e6 ques"tão, o que ser"ã feito em outro 

documento. Com "relação ao estado do Cearú,""é interess~inte verificar que, 

se bem entre a época do cUrso secundário e aquela do curso superior haja 

redução de contingente, nos momentos subsequentes temos aumentos progres

sivos. Talvez possamos explicar a distribuição cronológica cearenee em 

t~rmos d~ defici~nci8s no sistema educacional~ o que lev~ria ~ busca de 

Universidades em "out"roe: :estados. a, por outro l"ado, implantação recente 

"de programas" de modernização da área criand~ "incentivos" para a fixação 

de profissionais aI.tamente qualificadop. O caso do Dist,ri to Federal dis

"pensa comentários particulares, de vez que é óbvio o tipo de atração exe~ 

cOi do pelo jovem cen tro pol:f. ti. co nac:ional. 

Vejamos agor~ quais s~o os centros de abastcci~cnto de máo

de-obra de alto nlvel de que se valem oa estadoa referidos acima. Rio 

Grande do Sul, Hinas Gerai~, "~ahia e Pernambuco são, ne5lsa mesma. ordem, os 
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estados fornecedores de profissionais de alto nivele No caso de Minns, 

. ·por exemplo, a perda ~~pr0fissionnis sofrida por êsse sstado entre o 

20. e o 40. momento é da ordem de 20% I enquanto que no Rio Grande ·do Sul 

essa perda atinge cêrca de 33%. 

'·0 quadro abaixo pernite visualizar de forma resumida a 8i-

tuação 

Estado PerdOo ou Ganho Per{odo Princip~ .% de. gartho ou 
perda 

são Paulo + M2 a M4 3~t1 

Ceará 
. I 

19,4 + M2 a M4 
Bras{lia + M3 a M4 57,1 
Rio Grande do Sul 

. , 
M

2 M4 32,0 a 

Minas Gerais M2 a M4 20,0 

Bahia - M2 a. M4 9,5 . 
Pernambuco M

2 
a M4 1+,8 

IV RAZOES PARA ESTUDAR NO EXTERIOR 

I 

D~dns as oaracterísticas gerais dos estudantes brasileiros 
• <I .." • f ~, 

no exterior. que ~ncluem a eXkstenc~a de um ~nculo empregatlcio estavel 
... 

que nao se desfaz, em geral, com n viagem, cabe perguntar agora quais as 

r~oes que os profissionais apresentam para sua decisão de bus Cal' aper -

feiçoamento no exterior. Estas razões foram objeto de uma extensa bate

ria de perguntas, cujos resultados mais importantes apresentamo6 a 6~ 

guir. 
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A. Razões relativas a bolsa de, estudo e oportunidadeõ acadêmicas 
i 

A: Motivações positivas 

Bolsa de e~tudos conferida 
por instituição brasileira 

Bolsa de estudos conferida 
por instituição estrangeira 

B: Motivações negativas 

Não recobeu bolsa de estudos 
para estudar no Brasil 

Não foi aceito por instituiçno 
.de. en,si~o equi valen te no Brasil 

" .. ~-- " 

Tomar de não ing~~~~~ "'n~ Uni
versidade no Brasil por proble
r.JltS ele Vllg~S. 

Impor t 0..11 te 

78,0 

5,0 

1.2 

Sem 
Impor"i~cia 

54,0 

6,0 

80,0 

6.4 

Não se 
Aplica 

15,0 

92,8 

'" , 92,4 

Ficn clnro, pelo quaru-o acima, que não oriste UI;J lI efeito 

de expulsão" por parte do sistema de ensino brasileiro, rlUS siI!lplesmente 

o apareci~ento de uma oportunid~de oferecida, em geral, por uma institui 

ç~o estrangeira. Esta oportulUdade ' não é oferc'cida aos ,prd'issionaia de 

forma independente e pessoal, mns se dá através da instituição para a 

qual êle trabalha. Estas bôlsas são proporcionadas a uma elite profiBsi 
, -

ono.l, que não tem que enfrentar problemas ' d'e v-Gstibular ( cm geral por 

já haverem se formado ) e não estava preocupada em receber b~lses de es

tudo para continual' seus estudos no Brasi1. É de se supor que. na feIta 

dêate estimulo externo, suas carreiras como estudantes estariam terI:lina

das. 
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B. Razões especificamente ligadas a cursos realizáveis no exterior 

.... ... - .,. 

Interêase em estudar em uma deter
m1n~da instituição no exterior 

Inõxist~ncia de curSOSt no Brasil J no campo de especialização e/ou n~
vel do entrevistado 

Não tinha certeza dos assuntos que 
queria estudar 

Achou que o treinamento no exterior 
seria melhor para ~le que no Brasil 

Achou que teria melhores oondições 
de estudo no exterior 

Achou que levaria menos tem~o que
nG Brasil receber o mesmo t~tulo 

Achou que teria maiores possibili
dades de escolha de campos de estu 
dos no exterior do que no Brasil 

~mportante 

64,0 

1,4 

83,4 

79,0 

19,0 

55,0 

Sem 

Importância 

2,2 

1,6 

3,0 

25,4 

10,5 

N';o se 

Aplica 

27,0 

96,4 

15,0 

17,0 

55,6 

Como era de se esperar, razões de tipo acadêmico são apre
sentadas como importantes. Assegurada a bolsa c o v1nculo empregat{cio, 
o profissional tem condições de aperfeiçoar-se ncadêmicamente e, em 96,4% 
dos casos, êle sube bem o que quer fazer. t de ae notar, entretanto, que 
15 % de todos os entrevistados declararam que para êle a questão do aspec
to da qua.J.idü.de do seu treinaJ!lento no exterior "não se aplicava". ou seja: 
que sua viagem ao exterior teve ··pouco ou nada que ver com aperfeiçoamento 
acadêmico~ Esta porcentagem de nnão se aplicalt é maior aincb para outras 
categorias, e conduz à noção de gue existe um contingente substancial de 
pessoas que v~o ao exterior por motivações muito mais ligadas à sua car-
reira profissional que ~ academiaa e cient{fica. . 

~ste tipo. de motivação, qUe é extremo no grupo para o qual 
os aspectos ligados a cursos não se aplicam, aparece também em outras res 
postas, como veremos mais adiante. -
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c. Razões de ordem financeira 

Importante 

Maiores facilidades no exterior 
~~ro trubnlhar enquanto se ostudo 10.0 

Promessa de ajuda finanoeira por 
parte da fam!lia, no Broail, qu~ 
do no eJ..-terio~4 5,0 

Promessa de ajude financeira por 
parte da fan{lia no exterior O 

Sem 
Importância 

12.0 

9,0 

5,6 

Não se 
Aplica 

78,0 

86,0 

94,4 

tste quadro evidencia o que já vimos antes, ou seja, que 

O profissional que se dirige ao oxterior não tem problemas de auto-man~ 

tenção. O que importa, realcente, são os aspectos aoadêmicos, a oport~ 

nidade de bolsa a, finalmente, aspectos ligados ao seu trabalho. 

D. Razões referentes à perspectivas de carreira-

Sem Não se 
Importonte Importância Aplica 

% % S 

I - No Brasil: 

1. ° prestigio que dá o treinrunento 
quando se volta para o Br'J.sil 7 2 ,0 14,0 14,0 

2. No meu crunpo de especializaçno e 
no· meu n1. ve1, o tItulo obtido no 
exterior vale mais que o t3eSr:lO 

titulo obtido no Brasil 58.0 15,0 27,0 
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....... -~ .. 

II - Carreira no Exterior: 

L · :Esperança de obter um emprêgo 
bem remunerado no exterior , 
após completar os estudos 

2. Necessidade de obter Qualifica 
- I -çao para ter uma boa car~e~r~ 

no exter~or em, caso de que lá 
permanecesse 

Importante 

. % 

4,0 

12,5 

Sem 
Importância 

11,5 

Não se 
Aplica 

80,0 

Fica bastante claro, assim, a ausência de uma motivação mais 
significativo para e~igrnr. t claro que ~ste6 dados só se referem a pes
soas que foram e voltaram t cabendo, assim, a interroguçno sôbre a impor
tância de uma perspectiva de carreira no exterior para aqueles que perm~ 
neceram no exterior. Mas fica patente, de qualquer forma, que a estrutu
ra de motivaçõe6 .. q'q~ .. l.e"\Caram estas pessoas ao exterior era tal que ex -
c1uía, em gerál,' a possibilidade de não voltar. De fato, somente 4,4 % 
dos entrevistados atribuiram importância, como fator de decisão, a inten
ções de emigrar, e menos de l% declararam ter tido a intenção de criar 
'direit os de cidadania ou residência em outro pals. 

Vale a pena, para completar o quadro das motivações, indi -
car umn·série de fatôres de tip~mais pessoais a5sinaladoõ pelos entrevi~ 
tad08 : 

E. -.Razões pessoais e diversas 

Dese jo de ampliar a faixa de. con
tatos com colegas de profissão no 
exterior 

Esperança de vida pessoal mais li 
, ... ~ .• 1' -vre . no . exterior , ,' .- .. -,- .. . 

Afastamento de pressões familia
res 

Expectativa de maior liberdade 
f 

pol~tica no exterior 

Intenção de transferir-se mais tar 
I -de para algum outro p82S desenvol-

vido 

Importante 

% 

68,2 

7,6 

8,6 

4,2 

Sem 
Importância 

% 

13,2 

24,0 

11,4 

Não se 
Aplica 

% 

19,2 

54,6 

79,2 

76,4-

84,4 
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V RAZÜoS PARA FICAR NO BRASIL 

Uma vez deG~ncadas as principais motivações subjacentes à 
decisão de estudar no Gxterior, vejamos agora que tipo de fntôres útunm 

em sentido contrário. ou sojn, quo tipo de motivos levuro ·os indiv{duo6 a 

hesitarem om 6~r do Brasil. 

o fator mais generalizado de hesitação em estudar no ext~ 

rior ~ o da "Fluência. nu. lingua estrangeirallj 43,0 % dos entrevistados 

confere algUD grau de import~ciQ à êsse fatore Em segundo lug~ apare

ce o problema da separação da ràmÍlia no Brasil, considerado importante 

por 4o,6~~ dos indiv:ÍduQs. "A.solidão quando se tem que víVér no exterior" 

. é considerada um fntor problem.itioo por 35t·0%. de nossos entrevistados. 

Talvez Beja mais ·objetivo reproduzir e~ um quadro, em ordem decrescente. 

os fatôres que atu~ como notivos para fioar no Brasil : 

-Razões pe.ra ficar no ·Bra.sil 

Fluência na lingua estrangeira 

Separação da família no Brasil 

. Sô"ridão .quando se tem que viver no exterior 

.Nanutenção financeira DO exterior 

O custo inicial de vi~jar para o exterior 

Sepnração dos ru~igo6 no Brasil 

Perda de contato com oportunidades de tra
balhar na Brasil 

Dúviàns sÔbrc Do D.uto-capo.cidade em .~egu.ir. 

um programo. educacional.no exterior 

Percentual que confere 
inport~ncia no moti~~: 

43..0 % 
40,6 % 
35.0 % 
34. B 9~ 

30,4% 

29.4 % 

27.8 % 

23,8 % 



I 

t interessante observar que os motivos ligados ao emprêgo 

do indivíduo aparecem majoritàriamente como inaplicáveis ou sem impor -

tância, como se pode notar no quadro abaixo: 

1. Perda de tempo de serviço com o licencia~ento para estudar 
no exterior: 

Importante 

Sem importância 

Não se aplica 

5,8 % 
2B,6 56 

65,6 % 

2. Perda do emprego no Brasil com o afastamento para o exterior: 

Importante 

Sem importância 

Não se aplica 

De uma maneira gerol, noto-se que os entrevistados viam 

poucos obstáculos à Bua ida ao estrangeiro. O problema objetivo mais 

sentido é o de fluência de l{ngua estrangeira, mas mesmo assim só afeta 

a 43 % do total. Os demnis problemas são de tipo mais emotivo, ou de 

custos n curto prazo, mas não se referem, em geral, a problemas de tra

balho e carreira. 

• •••••••• <ii •••••• 
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